
 
Jablo ňany postoupily  

do finále Ankety dobrovolní hasi či roku  
v kategorii SBORY  

Letos jsme se opět přihlásili do Ankety dobrovolní hasiči roku (cílem ankety je podpora a propagace činností 
sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice). Loni jsme byli přihlášeni s akcí 
„Hasičské dopoledne pro místní Základní školu Jabloňany a sousední Mateřskou školku Obora“. 

Odborná porota v prvním kole celostátní ankety vybr ala do finále za sout ěžní oblast  
JIH MORAVY v kategorii SBOR Ů (SDH) náš sbor a p řihlášenou akci:  

 Jarní úklid v okolí obce Jablo ňany a úklid spole čného potoka mladými hasi či  
ze sousedních SDH.  Jsme mezi 5 finalisty z Jihomoravs kého kraje a kraje Vyso čina. 

Je to ocenění nejen této akce realizovaná společně s mladými hasiči ze Skalice nad Svitavou, ale celkové 
činnosti kolektivu mladých hasičů i SDH, které je základnou pro Jednotku SDH obce Jabloňany  
(JPO V, předurčená k ochraně obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK).  
 

Pošlete  svůj hlas SDH Jablo ňany  
ve finálovém  kole,  

kde rozhoduje hlasování ve řejnosti: 
 

� Pošlete práv ě teď 1 SMS na tel. číslo 900 77 06 ve tvaru: HASICI SJM3  
� Tvar SMS: HASICI(mezera)kód (kod pro SDH Jabloňany je SJM3) 
� Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH) 

 

� Hlasujte dále p řes internetový formulá ř na http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/   
� v kategorii HLASOVÁNÍ SBORY , oblast jih Moravy 
� pro odevzdání hlasu musíte vybrat dle svého uvážení i SDH v ostatních regionech 
� popis akce SDH Jabloňany: http://www.adhr.cz/profilovy-list-sboru-jablonany/  
� nebo další informace i na www.sdhjablonany.cz či na FB 

 

Vážení sousedé, kolegové, brat ři a sestry z okolních sbor ů, děkujeme p ředem  
za Vaši podporu našeho SDH z okresu Blansko v této ce lostátní anket ě,  

která významn ě přispívá k propagaci naší i Vaší prosp ěšné činnosti. D ěkujeme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Přihlášená akce SDH Jablo ňany do Ankety dobrovolní hasi či roku 2015 

Pozn. Byli jsme přihlášeni i loni s „Hasičské dopoledne pro místní Základní školu Jabloňany a sousední Mateřskou školku Obora“. 
Oblast jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) Kraj - oblast jih Moravy Jihomoravský kraj 
 
Název akce 
Jarní úklid v okolí obce Jablo ňany a úklid spole čného potoka mladými hasi či ze sousedních SDH 
 
Podrobný popis akce, dopln ění 
Ležící odpadky kolem silnic rozčilují většinu lití, ale tím to zpravidla končí nebo …? U nás jsme se rozhodli s tím něco udělat 
a to díky velké pomoci našich mladých hasičů. Dokonce jsme se domluvili se sousedy ze Skalice n. Sv. (a Drnovic, kterým 
to pak nevyšlo), že uklidíme společně i kolem potoka Úmoří, který prochází našimi obcemi a ve kterých fungují kolektivy 
mladých hasičů. 
V sobotu 28. března jsme provedli společně sběr odpadků kolem silnic a potoka. Díky rozdělení do 3 pracovních skupin  
(+ 4. ze Skalice) a dopravě CASkou mezi jednotlivými úseky se podařilo dětem během ještě chladného jarního dopoledne 
uklidit úsek v délce 6 km (z toho 2,3 km kolem cest a silnic k Jabloňanům, zbytek kolem potoka). Na akci se podílelo  
15 mladých místních hasičů, 6 dospělých (vč. 1 rodiče) a 9 hasičů ze Skalice. Bylo sebráno 38 velkých pytlů odpadků! 
Kromě kondiční jízdy s CAS JSDH nebo DA ze Skalice došlo i k procvičení používání nových vysílaček pro lepší koordinaci 
a umytí techniky po sběru. 
Alespoň malou odměnou, kromě pocitu z dobrého skutku a dokonce zábavy dětí při sběru odpadků, byl na konec teplý čaj  
ve zbrojnici. Pak již následovala společná fotka obou sborů a odvoz odpadků k likvidaci. Přitom jsme se již dohodli,  
že i díky zájmu mládeže to příští rok zopakujeme. 
Méně textu, ale VÍCE FOTEK, KTERÉ POPISUJÍ ATMOSFÉRU najdete na 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-
_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/  
 
Popis sout ěžní činnosti 
Sportovní družstvo mužů, které se účastní i Vyškovské a Prostějovské ligy, se v domácím seriálu Velké ceny Blanenska v PU 
pohybuje zatím letos stabilně v první desítce. Celkem účast na cca 25 soutěžích. 

Aktivně fungující kolektiv mládeže absolvuje (kromě v sezoně týdenních tréninků) za sezonu se 2-3 družstvy 20 soutěží, zejména  
v rámci seriálu Okresní ligy mládeže Blansko a v místních pohárech. Od konce loňského roku se starší žáci zapojují  
i do dorosteneckých soutěží jednotlivců. 

1. nejcenn ější úsp ěch v sout ěžích 
1. místo na noční soutěži Okr. ligy 
mládeže Blansko v Senetářově 27. 6. 
2015, druž. starších žáků 
2. nejcenn ější úsp ěch v sout ěžích 
1. místo na soutěži Velké ceny 
Blanenska ve Ždáře 13. 7. 2014, 
sportovní družstvo mužů 
3. nejcenn ější úsp ěch v sout ěžích 
Průběžné 2. ML. a 4. ST. žáci v seriálu 
letošní OLM BK + hlavně zájem dětí  
o sport, PO a dobrovol. 
 
Propagace dobrovolnické práce  
v oblasti PO a další činnost 
Preventivně vých. činnost HASÍK, od r. 2012 máme 2 
instruktory, kteří pravidelně pracují nejen s místní ZŠ.  

V červnu proběhl již 3. ročník Hasič. dopoledne  
pro místní ZŠ i sousední MŠ z Obory.  

V obci pořádáme pravidelně 2 okresní hasičské 
soutěže (VCB pro muže/ženy a OLM BK žáci+dorost) 
a nově letos i Okrskovou soutěž a Pohár v PU 
mládeže pro Okrsek a obce v DSO Svitava. 

SDH je základna pro Jednotku SDH obce (JPO V,  
s předurčeností pro OOB). 

Pouťové posezení, akce Rozlouč. s prázdninami, .. 
 
Popis dalších akcí sboru 
Celoročně probíhala výroba sport. překážek  
pro mládež/muže (bariéry, kladina, žebř. stěna, ..). 

V dubnu jsme provedli zdarma výrobu a montáž 
ochranných krytů na topení do místní ZŠ. 

Mladí hasiči provedli sběr papíru, včetně zapojení  
do sběru železa a elektrozařízení, na jaře provedli 
úklid v okolí obce. 

Naše hasičské cvičiště je k dispozici pro tréninky i ostatním sborům z okolí nebo probíhají společné MH s SDH Skalice včetně 
využívání našeho vybavení, … a další. 


